The Stranger

Waiting for a Friend
Brazil

Este é o roteiro para a gravação de ESPERANDO POR UM AMIGO. As interações cruciais acontecem
em um código de tempo que é fácil de lembrar. As respostas mais importantes do ESTRANHO estão
indicadas abaixo pela exibição do código de tempo em negrito. Você tem estar certo de terminar o
que você está dizendo antes que o ESTRANHO responda para que a conversa faça sentido. Quando
o código de tempo não está em negrito, é OK para o ESTRANHO te interromper e para vocês dois
falarem ao mesmo tempo quando interagindo com a gravação (está é a maneira que conversas
acontecem na vida real)
DICA: Use o cronômetro da tela da chamada telefônica para lhe ajudar a saber onde você está no
roteiro.
Por favor visite www.thestrangerapp.com para links de desempenho de video.
0:00

tranger: Oi. Eu ja vou la.
Magician: Oi, alo. Quem e?

:05

Stranger: Aqui e XXXX. Quem fala?
Magician: Oi. Meu nome e Jonathan. Eu sou um magico. E isto nao e um trote.
Voce tem so um segundo para me ajudar com uma coisa?

:XX

Stranger: Uh... Eu estou esperando por uns amigos. Pensei que eram eles. Desculpe, quem fala?
Magician: Meu nome e Jonathan Levit. Eu sou um magico e eu estou fzendo um
show neste momento, com uma plateia, e espero que voce possa me ajudar em
um truque de magica.

:XX

Stranger: Isto e serio? Parece uma piada.
Magician: Sim! Voce esta no palco agora mesmo. Diga alo a todos ! Voce se
incomoda em me ajudar em um truque de magica?

:XX:

Stranger: E. Uh. Ok.
Magician: Otimo! Entao, alguem aqui pensou em uma carta. Eu quero ver se
um completo estranho, como voce, pode nomear a carta que a pessoa esta pensando. Entao, voce pode por favor pensar em uma carta do baralho e nomea-la?

:XX

Stranger: Nomear a carta que a pessoa... Qualquer carta?
Magician: Sim. Pense em qualquer carta do baralho... Voce tem uma?

:XX

Stranger: Ok. Entendi. Isso e tao estranho.
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Magician: Otimo, e so dizer o nome da carta.
:XX

Stranger: So dizer?
Magician: Sim. Diga para que todos possam ouvir.

:XX

Stranger: Uhhh... Quatro de Ouros.
Magician: Wow! E isso! Voce cravou completamente. Isto e incrivel!

:XX

Obrigado!
Stranger: De nada! Eu acho. Como voce fez isso?

:XX

Magician: Nao tenho certeza, mas voce foi fantastic(o)(a). Obrigado! Tenha um
bom dia.
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